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Resumo 

 

Desde 2005 que as empresas portuguesas cotadas no mercado de 

valores mobiliários, foram obrigadas a aplicar as normas internacionais 

adoptadas pela União Europeia, nomeadamente a IAS 36 “Imparidade de 

Activos”. Este estudo analisa a relação existente entre as reversões de perdas 

por imparidade e a gestão de resultados nas empresas cotadas na Euronext 

Lisboa, no período entre 2007 a 2009. É também investigado se as convenções 

da dívida são um dos estímulos para a prática dessas reversões. Os resultados 

sugerem que as reversões das perdas por imparidade contribuem para 

aumentar os resultados da empresa e que quanto maior for a perda por 

imparidade anteriormente reconhecida, maior é a sua reversão.  

 

Palavras-chave: gestão de resultados, reversão de perdas por 

imparidade, contratos de dívida 

 

Abstract 

 

Since 2005, listed companies on the securities market were required to 

apply the international standards adopted by the European Union, namely IAS 

36 “Impairment of Assets”. This study examines the relation between the 

reversals of impairment losses and earnings management in listed companies 

on Euronext Lisbon, between 2007 and 2009. It also investigated whether the 

debt covenants are incentives for the practice of these reversals. The results 

suggest that reversals impairment losses contribute to increasing the firms’ 

earnings and that the greater the impairment loss previously recognized, the 

greater its reversal. 

 

Key-words: earnings management, reversal of impairment losses, debt 

covenants 
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1. Introdução 

 

A contabilidade deve reflectir a realidade da situação financeira e o 

desempenho das empresas, baseando-se em normas comuns e evitando 

diferenças nos apuramentos dos resultados e na avaliação da própria entidade.  

Ao longo dos últimos anos tem-se desenvolvido inúmeros esforços no 

processo de harmonização contabilística a nível mundial. As directivas emitidas 

pela União Europeia (UE), contribuíram significativamente para os primeiros 

passos da harmonização contabilística, mas também têm sido alvo de algumas 

críticas, nomeadamente no que respeita à existência de um elevado número de 

situações em que a sua utilização é de carácter opcional, bem como a 

apresentação e utilização de alguns conceitos imprecisos.  

O Financial Accounting Standards Board (FASB) e o International 

Accounting Standards  Board (IASB) estão comprometidos com a convergência 

dos Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) com os International 

Financial Reporting Standards (IFRS), como parte de um “objectivo 

compartilhado de desenvolvimento de alta qualidade, normas contabilísticas 

comuns para o uso em mercados mundiais de capital” (IASB 2008 p.5). Apesar 

desta convergência, existem ainda algumas divergências entre o IFRS e o U.S. 

GAAP.  

O Regulamento nº 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

obriga as empresas, cujos valores imobiliários estão admitidos nos mercados 

regulamentados da União Europeia, a prepararem as demonstrações 

financeiras consolidadas em conformidade com as normas internacionais de 

contabilidade, emitidas pelo IASB a partir de 1 de Janeiro de 2005. Estas 

normas, agora conhecidas por normas de relato financeiro (IFRS) foram 

desenvolvidas para conciliar as práticas contabilísticas de todo o mundo, de 

modo a aumentar a comparabilidade e qualidade das demonstrações 

financeiras. 

Este regulamento foi transposto para a ordem jurídica portuguesa pelo 

Decreto-lei n.º 35/2005 de 17 de Fevereiro. Para dar resposta a esta era de 

harmonização contabilística, e com base neste regulamento, a Comissão de 

Normalização Contabilística (CNC) aprovou um novo modelo designado por 
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Sistema Nacional de Contabilidade (SNC). Este modelo tem por base as 

normas do IASB, a IV e VII Directivas Comunitárias e assenta num modelo 

baseado em princípios e não em regras. 

Uma das normas que tem suscitado maior discussão, relativamente ao 

modo como é aplicada, é a IAS 36 “Imparidade de Activos”. Esta norma prevê 

que se houver alguma indicação em que se verifica que a perda por imparidade 

reconhecida em anos anteriores diminuiu ou deixou de existir, a empresa deve 

estimar o valor recuperável desse activo e reconhecer a reversão da perda por 

imparidade. 

Assim, a IAS 36 exige que a entidade reveja continuamente a 

imparidade de activos, permitindo uma melhor monitorização e evolução dos 

seus activos. Em contrapartida, o SFAS 144 proíbe a reversão das perdas por 

imparidade dos seus activos em todas as circunstâncias.  

Se por um lado a IAS 36 parece mais ajustada do que a SFAS 144 na 

utilização do conceito de perdas por imparidade, uma vez que ao considerar a 

reversão a norma permite que a empresa forneça aos seus usuários indicações 

de um potencial benefício futuro de um activo ou de um grupo de activos (Cruz, 

2008), por outro, alguns estudos revelam que a prática da reversão das perdas 

por imparidade pode não ser a mais adequada para ajustar o valor dos activos, 

gerando oportunidade para uma gestão de resultados (por exemplo, Duh, Lee e 

Lin, 2009). 

Segundo Salas (2004), a contabilidade criativa é um processo de gestão 

de resultados da contabilidade, com vista ao aproveitamento dos “vazios” das 

normas contabilísticas, como é o caso da norma em análise, para os gestores 

poderem transformar as contas anuais no que eles preferem que sejam, em 

vez do que deveriam ser.  

Embora as IFRS sejam normalmente consideradas de qualidade e a 

aplicação das IFRS seja uma tendência mundial (Street, 2002; Street e Gray, 

2002), a qualidade dos relatórios financeiros continua a ser determinado por 

outros factores, tais como, o sistema fiscal, os incentivos dados aos gestores e 

a eficácia do conselho de administração. 

O sistema fiscal em Portugal, por exemplo, tem uma forte influência nas 

demonstrações financeiras, pois a prática contabilística está fortemente 
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alinhada com a prática fiscal (Ball, Kothari e Robin, 2000; Herrmann e Inoue, 

1996).  

A criação de planos de bónus anuais para os gestores de topo com base 

na performance da empresa, pode incentivá-los a afectar os resultados da 

organização (Armstrong, Guay e Weber, 2010 e Henriques, 2009). 

Também a eficácia do conselho de administração na monitorização dos 

gestores, pode condicionar a prática de gestão de resultados e como tal, 

melhorar a qualidade da informação financeira (Santos, 2008). 

Este estudo analisa a relação existente entre as reversões de perdas por 

imparidade e a gestão de resultados das empresas portuguesas cotadas na 

Euronext Lisboa. 

Pretende-se investigar se as empresas portuguesas em análise 

utilizaram as reversões de perdas por imparidade como forma de melhorar os 

resultados apresentados, durante o período 2007 a 2009. Também é analisada 

a relação entre o nível de endividamento das empresas e a reversão de perdas 

por imparidade. 

Os resultados mostram que, quanto maior for a perda por imparidade, 

maior será a sua reversão e que as reversões das perdas por imparidade 

contribuem para o aumento dos resultados da empresa. Os resultados também 

sugerem que os contratos da dívida não estão relacionados com as reversões 

das perdas por imparidade. 

Este trabalho está organizado da seguinte forma. A próxima secção 

apresenta os principais estudos realizados no tema. Na secção 3 é definida a 

amostra, identificada as hipóteses de estudo e apresentada a metodologia 

usada. A secção 4 apresenta os resultados e a descrição dos mesmos. Por fim, 

na última secção são apresentados as principais conclusões e as limitações do 

estudo.  
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2. Revisão da Literatura  

 

2.1 Aplicação da Norma IAS 36 “Imparidade de Activos” 

 

A IAS 36, Imparidade de Activos, define que uma entidade deve realizar 

um teste de imparidade sempre que verificar por uma fonte interna de 

informação (por exemplo, a existência de evidências nos relatórios internos de 

que o desempenho económico de um activo é pior do que o esperado) ou por 

uma fonte externa de informação (por exemplo, o valor de mercado de um 

activo diminuiu significativamente mais do que seria esperado como resultado 

da passagem do tempo ou do uso normal) de que o activo possa estar com 

imparidade. Diversos autores acham que a relação entre as fontes de 

informação, que indicam que o activo possa estar em imparidade, e o seu valor 

económico é bastante significativa (Francis, Hanna e Vincent, 1996; Elliot e 

Shaw, 1988).  

Se houver qualquer indicação de que um activo possa estar com 

imparidade, a quantia recuperável do activo individual deve ser estimada. Para 

determinar a quantia recuperável de um activo deve ser considerado o valor 

mais elevado entre o justo valor menos os custos de vender e o seu valor de 

uso. O justo valor menos os custos de vender é a quantia a obter da venda de 

um activo numa transacção entre as partes conhecedoras e dispostas a isso, 

menos os custos de alienação. O valor de uso é o valor presente dos fluxos de 

caixa futuros que se espera que sejam derivados de um activo. 

Também nesta norma, é definido que se o valor contabilístico de um 

activo for superior à quantia recuperável, deve ser reconhecida uma perda por 

imparidade na demonstração de resultados. Se houver uma indicação de que 

uma perda por imparidade reconhecida em períodos anteriores já não existir, a 

perda por imparidade deve ser revertida. Esta norma tem como objectivo 

assegurar que os activos sejam escriturados por um valor não superior ao seu 

valor recuperável.  
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2.2 Gestão de Resultados e Motivos para a sua Prática 

 

A gestão de resultados ocorre quando os gestores usam julgamentos 

nos relatórios financeiros e na estrutura de transacções, com a intenção de 

mislead alguns stakeholders sobre o desempenho económico da empresa ou 

de influenciar os resultados contratuais que dependem dos números 

contabilísticos reportados (Healey e Wahlen, 1999) p. 368. 

A gestão de resultados pode ser segundo duas perspectivas: gestão de 

resultados eficiente e gestão de resultados oportunista. A gestão de resultados 

é eficiente quando os gestores a usam para comunicar informação privada 

acerca da rentabilidade da empresa; a gestão de resultados é oportunista 

quando os gestores a realizam para benefício próprio através da alteração de 

resultados (Subramanyam, 1996). Rodrigues (2009) conclui que as empresas 

portuguesas cotadas seguem uma gestão de resultados oportunista. 

Depois da entrada em vigor do Regulamento (CE) nº 1606/2002, e 

consequentemente da obrigatoriedade da aplicação do IAS/IFRS, vários 

estudos evidenciaram que com a aplicação das normas a relevância da 

informação contabilística aumentou, a gestão de resultados diminuiu e o 

reconhecimento de perdas é mais atempado (ex: Barth, Landsman e Lang, 

2007). Outros estudos, no entanto, chegaram a conclusões inversas. 

Nomeadamente, Fernandes (2007) concluiu que as empresas pertencentes ao 

índice PSI20 e IBEX 35 apresentam práticas de gestão de resultados inferiores 

do que as restantes empresas, dado o maior controlo que se verifica nestas 

empresas, mas que apresentam níveis de gestão de resultados superiores 

depois da entrada em vigor das IAS/IFRS. 

Scott (2003) defende que os incentivos para a gestão de resultados são 

a existência de compensações para os gestores indexada aos resultados 

contabilísticos, o elevado nível de endividamento, a baixa rendibilidade, 

resultados abaixo das expectativas, os custos políticos e as reduções no 

pagamento de impostos. Também refere que os gestores podem seleccionar 

políticas contabilísticas que beneficiem os seus próprios interesses, em 

detrimento da riqueza dos accionistas (gestão de resultados oportunista).  

Santos (2008) considera que um dos principais motivos para a prática de 

gestão de resultados é a compensação salarial vinculada a resultados. 
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Também Armstrong, Guay e Weber (2010) e Henriques (2009) referem 

que apesar dos contratos de compensação para os gestores poderem reduzir o 

problema de agência, ou seja, a discrepância existente entre os interesses dos 

gestores e os dos accionistas, podem também aumentar os incentivos para os 

gestores gerirem os resultados em proveito próprio.  

Healey (1985), Balsam (1998), Gul et al. (2003), Ball e Shivakumar 

(2005) e Henriques (2009) mencionam que a compensação dos gestores 

baseada nos resultados, normalmente está associada às taxas de incentivos 

face aos objectivos definidos. Deste modo, os gestores das empresas que 

tenham um desempenho financeiro abaixo das expectativas, terão motivações 

para gerir positivamente os resultados, na tentativa de defesa do seu posto de 

trabalho e de mostrar uma melhor situação financeira da empresa.  

Por outro lado, Xu (2010) considera que as fontes principais de 

incentivos para a prática de gestão de resultados são aquelas que prevêem o 

financiamento externo, a fusão e a aquisição de empresas. 

Por fim, é importante referir que o sistema de governação das 

sociedades pode ter um papel fundamental na minimização da prática de 

gestão de resultados. A dimensão e a independência do conselho de 

administração são duas medidas de governação muito utilizadas na literatura 

para analisar o impacto do sistema de governação na gestão de resultados. 

Jensen (1993), Yermack (1996) e Beasley (1996), defendem que uma 

direcção com poucos membros é mais eficiente na monitorização das acções 

do CEO (Chief Executive Officer). Por outro lado, Dalton, Daily, Johnson e 

Ellstrand (1999), defendem que um numeroso conselho de administração 

melhora o ambiente e a sua competência. Dechow et al. (1996) são da opinião 

de que existe uma menor eficácia na gestão dos resultados em empresas onde 

o quadro de directores é dominado pela gestão; o CEO exerce as funções de 

Chairman of the Board e é também um dos fundadores da empresa; não existe 

uma comissão de auditoria e não existe um blockholder1 exterior à direcção. 

Klein (2006) acrescenta ainda que para uma gestão mais eficiente e uma 

monitorização do procedimento da contabilidade, a composição hierárquica da 

                                                           
1
 É o proprietário de uma grande quantidade de acções de uma empresa e/ou de obrigações. Esses proprietários são capazes de 

influenciar a sociedade com os direitos de voto concedido com a sua exploração. 
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empresa deve ser a mais independente possível do CEO, daí ser necessário a 

presença de um administrador independente na nomeação, para diminuir o 

poder do CEO na nomeação de novos quadros administrativos. Santos (2008) 

no seu estudo sobre as características do conselho de administração e de 

gestão de resultados, concluiu que as empresas que têm características do 

sistema continental, como é o caso português, o gestor pode ter um papel 

dominante no conselho de administração e, assim, ter um maior poder para 

gerir os resultados. 

Em suma, vários estudos evidenciam a existência de um forte incentivo, 

por parte dos gestores, na obtenção de ganhos próprios através de uma gestão 

de resultados, e que parte desse estímulo deve-se há existência de lacunas 

dentro das normas contabilísticas, que lhes permitem alterar a verdadeira 

imagem financeira da empresa, sem que sejam violadas as normas 

contabilísticas.  

 

2.3 Imparidade de Activos e Gestão de Resultados 

 

A norma IAS 36 autoriza os gestores a tomarem decisões que lhes 

permitem antecipar ou diferir os resultados, sem que para tal tenham infringido 

as regras contabilísticas, levando ao exercício da gestão de resultados. 

Segundo Dai, Mao e Deng (2005) a imparidade de activos é influenciada 

pelos incentivos das mudanças na gestão e ainda pelas técnicas de gestão de 

resultados, tais como, o big bath2 e o alisamento de resultados. 

Strong et al. (1987), Elliott et al. (1988) e Francis et al. (1996), sugerem 

que as mudanças do CEO têm um grande impacto sobre a imparidade de 

activos. Chen et al. (2004) revelam que as empresas com mudanças do CEO 

ou com elevados gastos estão mais propensas em gerir o resultado no sentido 

crescente. 

A contabilização da imparidade de activos oferece oportunidades às 

empresas para um big bath ou para um alisamento de resultados (Dai, Mao e 

                                                           
2
 O big bath é uma estratégia de manipulação de resultados, cuja finalidade é fazer com que os resultados pareçam bem piores do 

que são (Dai, Mao, Deng, 2005). 
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Deng, 2005). Yoon e Miller (2002) sugerem que as empresas com grandes 

perdas têm uma relação positiva entre a prática do big bath.  

Outra das práticas que incentiva a gestão de resultados é a prática 

fiscal. Sercu, Vander Bauwhede e Willekens (2002) indicam que os resultados 

relatados nas empresas privadas podem ser afectados pelas iniciativas da 

gestão de impostos. Pode ocorrer influência quando usamos a informação 

contabilística nos contratos para desincentivar uma gestão fiscal mais 

agressiva (Beatty e Harris, 1998; Klassen, 1997; Mikhail, 1999) e quando a 

prática contabilística é fortemente alinhada com as práticas fiscais (Ball, Kothari 

e Robin, 2000; Herrmann e Inoue, 1996). O sistema fiscal português considera 

as perdas por imparidade como um gasto, mas estipula algumas limitações, 

principalmente no que diz respeito às perdas por imparidade de créditos.  

Estudos efectuados sobre as normas de perdas por imparidade 

evidenciam que há maior probabilidade dos gestores realizarem a gestão de 

resultados, e menor probabilidade dos auditores pedirem ajustamentos quando 

as normas de contabilidade são imprecisas ou exigem juízos de valor (Healy e 

Wahlen, 1999; Nelson, Elliott e Tarpley, 2002; Nelson, 2003; Barlev e Haddad, 

2003). Em termos da aplicação da IAS 36, os justos valores são baseados em 

preços observáveis no mercado, mas como na maior parte dos activos não 

existem valores de mercado, os justos valores dependem das decisões e 

estimativas dos gestores podendo assim estar sujeito a uma gestão 

oportunista.  

Elliott e Shaw (1988) e Duh, Lee, e Lin (2009), relatam que a imparidade 

dos activos é diferente da maioria das outras divulgações de informações 

financeiras, devido ao elevado poder da gestão sobre esta conta. 

Barlev e Haddad (2003) defendem que as demonstrações financeiras 

preparadas com base no custo histórico escondem a real posição financeira e 

os resultados das operações de uma empresa. Marques (2007), no entanto, 

menciona que a adopção do justo valor melhora qualitativamente a informação 

contabilística pois proporciona informação mais útil e consistente à tomada de 

decisão. 

Finch (2006) conclui que as empresas podem ser envolvidas numa 

contabilidade criativa, reconhecendo imparidades mais baixas e levando a um 

aumento dos resultados. 
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McNichols et al. (1988), Linden (1990), Grover (1992) Zucca, e Gampel 

(1992), Riedl (2004) e Chen et al (2004) relatam evidências de que a 

imparidade de activos resulta mais de factores de gestão de resultados do que 

de factores económicos (ex: mudanças da industria). 

Comparativamente à SFAS 144, a IAS 36 apresenta algumas diferenças 

significativas. Ao contrário da IAS 36, o SFAS 144 proíbe as reversões de 

perdas por imparidade.  

Os reguladores acreditam que ao proibirem as empresas de reverterem 

as perdas por imparidade reconhecidas anteriormente, reduzem a gestão de 

resultados. Também, segundo Wilson (1996), a reversão das perdas por 

imparidade, pelo menos no contexto dos EUA, raramente é observada e pode 

haver erros significativos na mensuração dos dados. 

Se a reversão das perdas por imparidade pode vir a fornecer à gestão 

um mecanismo de alisamento de resultados, logo a proibição dos mesmos 

pode ter dois benefícios. Podem induzir os gestores a tomarem decisões no 

ajustamento contabilístico negativo de um activo, que reflictam as condições 

económicas e podem reduzir os incentivos na utilização de activos registados a 

um valor inferior para uma gestão de resultados (Zhang, Lu e Ye, 2010). As 

empresas com perdas por imparidade de activos usam essas perdas para 

praticarem a técnica big bath, e que o anúncio de uma proibição da reversão 

por imparidade tende a restringir os comportamentos dos big bath das 

empresas. 

 

3. Dados e Metodologia 

 

Este estudo analisa a relação existente entre as reversões de perdas por 

imparidade e a gestão de resultados nas empresas portuguesas cotadas na 

Euronext. 

Pretende-se investigar se as empresas portuguesas utilizam as 

reversões de perdas por imparidade para influenciarem os resultados, mais 

concretamente para melhorarem os resultados. 

É também analisada a relação entre as reversões das perdas por 

imparidade e o nível de endividamento das empresas. 
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3.1 Hipóteses em Estudo 

 

A IAS 36 requer estimativas, tais como o montante da perda por 

imparidade e posterior reversão, dando origem a oportunidades para o 

exercício de gestão de resultados.  

As reversões das perdas por imparidade fornecem à gestão um 

mecanismo de alisamento de resultados. Levitt (1998) e Duh, Lee, e Lin (2009), 

argumentam que uma empresa que reconhece uma maior quantidade de perda 

por imparidade, posteriormente irá reverter uma maior quantidade de perda por 

imparidade. Isto é mais provável de ocorrer, quando uma empresa prevê que o 

seu resultado esteja abaixo das expectativas. Wang (2007) concluiu que a 

contabilização de perdas dos activos e os posteriores resultados da reversão 

advêm de incentivos para uma gestão de resultados e não de factores 

económicos. Xu (2010) sugere que os gestores subestimam o montante das 

reversões, devido à sua dificuldade em prever os seus resultados finais.  

As empresas cotadas na bolsa portuguesa são obrigadas a apresentar 

os seus relatórios financeiros auditados nos quatro meses seguintes a contar 

da data de encerramento do exercício económico. Segundo Duh, Lee, e Lin 

(2009) antes da apresentação dos relatórios financeiros, os gestores podem ter 

conhecimento sobre o salário e sobre as perspectivas dos resultados futuros, 

tornando-os mais propensos a reverter uma perda por imparidade quando os 

resultados realizados ficam aquém das suas expectativas.  

 

Deste modo a primeira hipótese a ser estudada é a seguinte: 

 

H1: ceteris paribus, as empresas que reconhecem mais perdas por 

imparidade estão mais propensas a reverter perdas por imparidade para evitar 

quedas dos resultados nos exercícios seguintes. 

 

O aumento do financiamento externo da empresa a baixo custo, pode 

constituir um forte incentivo para a gestão de resultados (Rodrigues, 2009), 

dado que as empresas com elevado nível de endividamento podem enfrentar 

sérias dificuldades se não conseguirem atingir um certo nível de desempenho.  
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DeFond et al. (1994) e Piera (2003) verificaram que não existe uma 

coerência nos resultados obtidos quanto à associação entre o endividamento e 

a gestão de resultados. Sweeney (1994) argumenta que os gestores de 

empresas em default, tomam decisões que fazem aumentar o resultado líquido. 

DeFond e Jiambalso (1994) indicam que os gestores usam critérios 

contabilísticos para evitar restrições nos contratos de dívida. Watts & 

Zimmerman (1986), indicam que o rácio dívida/capital caracterizam as 

restrições dos contratos da dívida. Dekle e Hoontrakul (2004) concluíram que 

as empresas tailandesas com maiores rácios de dívida/capital sofreram 

maiores declínios nos resultados por acção durante a crise financeira de 1997. 

Duke e Hunt (1990) sugerem que o rácio da dívida está positivamente 

relacionado com a existência de apertos nas restrições de crédito.  

Ball et al. (2008) argumentam que o financiamento externo é a fonte 

principal de informação para uma aplicação das regras de imparidade. 

Duh, Lee e Lin (2009), concluíram que os gestores usam a reversão de 

perdas por imparidade para criar folgas nos contratos de dívidas, quando as 

empresas constatam que existe um aperto das restrições nesses contratos. 

 

Deste modo, a segunda hipótese estudada vai ser a seguinte: 

 

H2: Ceteris paribus, as empresas mais endividadas estão mais 

propensas a reverter perdas por imparidade anteriormente reconhecidas para 

evitar quedas dos resultados. 

 

3.2 Amostra 

 

Depois da publicação do Decreto-lei 35/2005 de 17 de Fevereiro, 

transposto para o direito português do regulamento nº 1606/2002, as empresas 

cotadas na bolsa portuguesa são obrigadas a cumprir com os requisitos da IAS 

36.  

A amostra deste estudo é constituída por empresas portuguesas 

cotadas, que reconheceram perdas por imparidade de activos entre 2006 a 

2008 e reverteram durante o período compreendido de 1 de Janeiro de 2007 a 

31 de Dezembro de 2009. As empresas financeiras foram excluídas porque 
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estão extremamente regulamentadas e têm um sistema de contabilidade 

próprio. Também foram excluídas as empresas futebolísticas porque o seu 

exercício contabilístico é diferente. Como é visível no quadro 1, das 101 perdas 

por imparidade reconhecidas, 99 foram revertidas, ou seja, quase 100%.  

Os dados provêm dos relatórios e contas anuais das empresas cotadas 

na Euronext Lisboa (PSI Geral), publicados na Comissão dos Mercados dos 

Valores Mobiliários, no site da Euronext e ainda na base de dados Amadeus. 

Tal como Duh, Lee e Lin (2009) foram excluídos da análise 11 observações de 

empresas com dificuldades financeiras e 18 por falta de informação necessária 

para o cálculo das variáveis de controlo. A amostra final é assim constituída por 

72 observações3. 

 
 
Quadro 1 – Selecção da amostra 

 

O quadro 2 dá-nos a composição da amostra por indústrias. Cerca de 

25% das empresas pertencem à indústria de construção e/ou de electricidade. 

Na recolha dos dados, foram consideradas as perdas por imparidade de 

activos fixos tangíveis e intangíveis, de clientes e as outras contas a receber. 

Também foi considerado como perda por imparidade os gastos relativos a 

ajustamentos de inventários.  

 

   

 

 

 

                                                           
3
 Como empresas com dificuldades financeiras foram consideradas as que apresentaram um património 

líquido negativo em cada ano. 

Ano 
Nº de 

empresas 
Reconheceram perdas por 

imparidade no ano n-1 
% 

Empresas 
Reverteram perdas por 

imparidade no ano n 
% 

Empresas 

2007 40 32 80% 31 97% 

2008 42 34 81% 33 97% 

2009 42 35 83% 35 100% 

Total 
 

101 
 

99 
 

Fonte: relatório e contas das empresas 
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Quadro 2 – Composição da amostra por indústria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o IAS 2, os inventários devem ser valorizados pelo 

menor de dois valores, ou pelo custo dos inventários ou pelo valor realizável 

líquido. Nas situações em que os inventários devem ser mensurados pelo valor 

realizável líquido, o valor dos inventários deve ser reduzido até atingir o valor 

realizável líquido e deve ser reconhecido o respectivo gasto. Se posteriormente 

houver uma indicação de que este valor aumentou, a quantia da redução é 

revertida até ao limite da quantia original. Perante esta situação, os 

ajustamentos efectuados na conta de inventários foram considerados na 

amostra porque a contabilização dos mesmos é idêntica à norma das perdas 

por imparidade. 

 

3.3 Metodologia 

 

À semelhança do que foi feito na investigação de Duh, Lee e Lin (2009), 

neste estudo é aplicado dois modelos.  

 

 

 

 

Indústria 
Nº de 

empresas 
Nº de 

observações 
Percentagem (%) 

Pasta de papel, sistemas de 
armazenamento e de aços especiais e de 
cimento 6 17 23,61% 

Construção e electricidade 7 18 25,00% 

Venda de equipamentos e serviços 
informáticos 1 2 2,78% 

Petróleo e gás natural 1 3 4,17% 

Media 3 8 11,11% 

Restauração e distribuição alimentar 2 5 6,94% 

Telecomunicações 2 6 8,33% 

Retalho 1 3 4,17% 

Serviços financeiros e actividades de 
turismo 1 1 1,39% 

Produtos de madeira 1 3 4,17% 

Bebidas  1 3 4,17% 

Veículos 1 3 4,17% 

TOTAL 27 72 100% 

Fonte: relatório e contas das empresas 
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Modelo 1 

 

                                                               

                                                    

             

(1) 

Onde: 

     - Reversão de uma perda por imparidade pela empresa i no ano t 

deflacionada pelo total de activos no final do ano t. 

                  – Variação dos resultados antes da reversão 

deflacionados pelo total de activos no final do ano t. 

         - Perda por imparidade reconhecida pela empresa i no ano t-1 

deflacionada pelo total de activos no fim do ano t. 

                            – Interacção entre as variáveis      

             e         . 

       – Rácio da dívida da empresa i, medido pela relação entre a 

dívida remunerada líquida e o total de activos no final do ano t. 

            – Indicador igual a 1 se a empresa i mudou o seu presidente 

ou o gerente-geral no ano t-1 ou t-2, e 0 caso contrário. 

         – Variação percentual das vendas líquidas da empresa i do 

ano fiscal t-1 a t. 

      – Market-to-book ratio da empresa i no final do ano t. 

      – Indicador igual a 1 se a empresa i pertencer à indústria de 

construção e/ou de electricidade e 0 caso contrário. 

 

Como já foi mencionado anteriormente, pretende-se analisar se as 

reversões das perdas por imparidade anteriormente reconhecidas, fornecem 

uma oportunidade para a gestão de resultados. 

Neste estudo é utilizada a reversão de perdas por imparidade como 

variável dependente. Ao realizar as análises da regressão, se uma empresa 

reverter uma perda por imparidade anteriormente reconhecida, o valor da 

variável dependente será um número positivo, caso contrário será zero. 
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A variável                   dá-nos a variação dos resultados numa 

situação de pré-reversão dos resultados de uma empresa. Se a variável for 

positiva significa que as receitas das reversões foram aplicadas correctamente, 

caso contrário, será negativo4. Neste sentido, espera-se que o coeficiente    

seja negativo no pressuposto de que os gestores querem evitar registar 

quebras nos resultados. Também se espera que a magnitude das reversões 

das perdas por imparidade, esteja positivamente relacionada com a quantidade 

de perdas por imparidade anteriormente reconhecidas, ou seja, que    seja 

positivo. 

É usada a interacção                             para examinar o 

comportamento da gestão de resultados. Se as empresas desta amostra 

reverterem uma perda por imparidade para evitar quedas nos resultados, o 

sinal do coeficiente entre a interacção da pré-reversão dos resultados (     

            ) e das perdas por imparidade (        ) será negativo e, se 

assim for, a H1 é suportada, ou seja, as empresas que reconhecem mais 

perdas por imparidade estão mais propensas a reverter perdas por imparidade 

para evitar quedas nos resultados.  

Tendo sido evidenciado por vários autores (por exemplo, Duh, Lee e Lin, 

2009), que quanto maior a proporção da dívida de uma empresa, maior a 

probabilidade de manipulação de resultados. Assim, espera-se que o 

coeficiente    seja positivo.  

É aplicada a variável             para caracterizar as alterações na 

gestão de topo de uma empresa, uma vez que segundo Lon e Tan (2002) e 

Riedl (2004) as empresas que enfrentam mudanças na administração estão 

mais propensas a reconhecer perdas. Assim sendo, espera-se que as recentes 

mudanças na gestão de topo estejam positivamente relacionadas com a 

reversão de perdas por imparidade e como tal, o coeficiente    seja positivo. 

Foi considerado como gestor de topo o presidente do conselho de 

administração.  

Espera-se também uma relação positiva entre a reversão de perdas por 

imparidade e a variação das vendas e o market-to-book value da empresa, ou 

seja, que os coeficientes    e    sejam positivos. 
                                                           
4
 Por simplificação e por falta de informação foi ignorado o impacto fiscal 
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Por último, foi incluída como variável dummy a indústria porque, 

segundo Ogawa (2010), existe evidência empírica de que a atribuição de 

crédito depende especialmente das características da empresa e da indústria.  

 

Modelo 2 

 

A H2 prevê que as empresas com maior percentagem de dívida, estão 

mais propensas a reverter perdas por imparidade anteriormente reconhecida 

para evitar quedas nos resultados5. 

Para estudarmos esta hipótese, foram adicionadas ao modelo 1 duas 

novas variáveis, tal como se segue: 

 

                                                               

                                              

                                                      

    

(2) 

Onde: 

        – Variável igual a 1 se o rácio da dívida da empresa i é maior 

do que a mediana de todas as empresas da amostra e 0 caso contrário. 

        - Variável igual a 1 se a compensação dos gestores, em valor 

absoluto, da empresa i é maior do que a mediana de todas as empresas da 

amostra e 0 caso contrário. 

 

Como compensação dos gestores, foi considerada a média das 

remunerações variáveis mais a média dos benefícios do conselho de 

administração. Todas as restantes variáveis do modelo foram calculadas como 

no modelo 1. 

A H2 prevê que a gestão de resultados, através das reversões das 

perdas por imparidade, será mais acentuada em empresas com um nível de 

endividamento mais elevado, logo, espera-se que o sinal    seja negativo.  

                                                           
5
 Depois de eliminado um dado da amostra, devido à falta de informação relevante na compensação, a amostra final 

para a análise de incentivos aliada à divida é constituída por 71 dados. 
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Como variável de controlo adicional foi considerado a compensação dos 

gestores dado ser considerado na literatura como um dos principais motivos 

para a gestão de resultados.6 Esta variável é medida pela relação entre a 

compensação dos gestores da empresa com o montante revertido de perdas 

por imparidade, logo, espera-se que o coeficiente    seja positivo. 

 

4. Resultados e Análise Empírica 

 

O quadro 3 apresenta as estatísticas descritivas da amostra. 

 
Quadro 3 – Estatística descritiva 

                                                       

Média 0.006452 -0.002949 0.007367 0.380648 0.090839 2.737083 

Mediana 0.003065 -0.003265 0.003476 0.372881 0.059397 1.47 

Máximo 0.106521 0.356324 0.061318 0.712028 0.981485 26.1 

Mínimo 0 -0.173358 0.00000336 0.035911 -0.376098 0.34 

Desvio Padrão 0.014903 0.058649 0.010488 0.150269 0.241150 4.264347 

Skewness 5.501463 2.914766 2.917889 0.088656 1.567619 4.536285 

Kurtosis 34.46350 22.25064 12.88639 2.418572 6.926191 24.75196 

Observações 72 72 72 72 72 72 
      Reversão de uma perda por imparidade pela empresa i no ano t deflacionada pelo total de activos no final do ano t. 

                   - Variação dos resultados antes da reversão deflacionados pelo total de activos no final do ano t. 
         Perda por imparidade reconhecida pela empresa i no ano t-1 deflacionada pelo total de activos no fim do ano t. 

       – Rácio da dívida da empresa i, medido pela relação entre a dívida remunerada líquida e o total de activos no final do ano t. 
         – Variação percentual das vendas líquidas da empresa i do ano fiscal t-1 a t. 
      – Market-to-book ratio da empresa i no final do ano t. 

 

A média do montante revertido de perdas por imparidade é cerca de 

0,65% da média dos activos, o que equivale a 28 milhões de euros. A pré-

reversão dos resultados (                 ) tem como média -0,2949%, o 

que significa que as empresas revertem para melhorar os seus resultados. O 

montante das perdas por imparidade reconhecidas é de 0,74% da média dos 

activos, o que equivale a 32 milhões de euros. Isto é, dos 32 milhões de euros 

em perdas por imparidade foram revertidos 28 milhões de euros, o que é 

grande o suficiente para evitar quebras nos resultados divulgados. A média dos 

rácios da dívida é de 38%. A média da variação das vendas é de 9,1% e a 

média do rácio market-to-book é de 2,74. 

No que respeita à variabilidade dos dados, as variáveis      ,      

             e         são as mais próximas da média, isto é, as observações 

não estão muito dispersas da sua média, o que nos indica que os dados são 

                                                           
6
 Em seguimento do estudo efectuado por Duh, Lee e Lin, (2009), esta variável só foi considerada no segundo modelo. 
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idênticos. Pelo contrário, as variáveis       ,         , e       tem uma certa 

dispersão relativamente à sua média. 

De acordo com o Teste Skewness, de todas as variáveis do modelo só a 

variável        tem uma distribuição mais próxima da normal, ou seja, os 

valores dos dados são distribuídos uniformemente em ambos os lados da 

média. As restantes variáveis têm uma distribuição assimétrica positiva, o que 

nos indica que a cauda do lado direito é maior que a lado esquerdo, isto é, a 

maior parte dos valores são inferiores à média.  

Relativamente às medidas do grau de achatamento e afunilamento 

(Teste Kurtosis) da curva que descreve a distribuição, os resultados indicam 

que em todas as variáveis o valor é positivo, isto é, os dados da amostra estão 

muito concentrados no centro e a distribuição apresenta uma forte elevação 

neste lugar.  

 

O quadro 4 apresenta os resultados da regressão do modelo 1 (equação 

(1)).7 

 
Quadro 4 – Análise multivariável das reversões de perdas por imparidade 

Variável Sinal esperado Coeficiente p-value 

Constante  0.000394 0.9129 

                  - -0.094374 0.0004 

        + 0.461357 0.0002 

                   
         

- 
-3.688369 0.1867 

       + -0.011929 0.1357 

            + -0.003450 0.3237 

         + -0.004915 0.3275 

      + 0.002575 0.0000 

      ? 0.002697 0.3390 

R- Squared  0.649364  

Prob (F- statistic)  0.000000  
            – Indicador igual a 1 se a empresa i mudou o seu presidente ou o gerente-geral no ano t-1 ou t-2, e 0 caso contrário. 

      – Indicador igual a 1 se a empresa i pertencer à indústria de construção e/ou de electricidade e 0 caso contrário. 

 

Os resultados mostram que o coeficiente de         é positivo e 

estatisticamente significativo (p-value 0,0002), o que indica que quanto maior a 

perda por imparidade reconhecida anteriormente, maior é a sua reversão. O 

coeficiente do termo que representa a alteração de uma pré-reversão dos 

resultados de uma empresa é negativo e é estatisticamente significativo (p-

value 0.0004), o que sugere que as reversões contribuíram para evitar uma 

diminuição dos resultados.  

                                                           
7
 Para este estudo foi aplicado o método Least Squares (NLS e ARMA) no programa EViews.  
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Consistente com a H1 e com os resultados apresentados por Duh, Lee e 

Lin (2009), o coeficiente da interacção é negativo, isto é, as empresas que 

reconhecem uma perda por imparidade em anos anteriores, posteriormente 

tendem a reverter essa perda para evitar quebras nos resultados. No entanto, 

este resultado não é estatisticamente significativo (p-value 0,1867). 

Por outras palavras, as empresas que previamente reconhecem uma 

perda por imparidade, posteriormente tendem a reverter essa perda, e essa 

tendência é mais acentuada em empresas que tenham uma mudança na pré-

reversão dos resultados negativa. 

Os resultados dos coeficientes de       ,            ,         , pelo 

contrário, não estão de acordo com o esperado, ou seja, apresentam valores 

negativos, embora não sejam estatisticamente significativos.  

Tal como esperado, o coeficiente       é positivo e é estatisticamente 

significativo. O resultado do coeficiente       é positivo e não é 

estatisticamente significativo. 

Apesar dos coeficientes       ,            ,          e      , 

individualmente não serem estatisticamente significativos, em termos globais o 

grau de ajustamento dos dados é bom. Este modelo explica 65% da variação 

total do logaritmo da reversão das perdas por imparidade. O teste F mostra que 

as variáveis independentes do modelo são significativas para explicar a 

variável      . 

Em suma, estes resultados sugerem que as reversões das perdas por 

imparidade contribuíram para aumentar os resultados e que quanto maior for a 

perda por imparidade anteriormente reconhecida, maior é a reversão 

contabilizada. Contudo, este estudo não permite concluir se as empresas usam 

essas reversões para manipularem os seus resultados, uma vez que os 

resultados não foram estatisticamente significativos. 
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Os resultados da regressão do modelo 2 (equação (2)) são 

apresentados no quadro 5. 

 
Quadro 5 - Análise multivariável para testar a hipótese das convenções da dívida 

Variável Sinal esperado Coeficiente  (p-value) 

Constante  0.003041 0.0212 

                  - 0.060691 0.0005 

        + 0.290386 0.0006 

                            - -18.04995 0.0000 

                                    - 11.53952 0.0003 

        + -0.000273 0.8272 

            + -0.000506 0.7640 

         + -0.001264 0.6139 

      + -0.0000254 0.9225 

      ? -0.001237 0.3730 

R- Squared  0.774774  

Prob (F- statistic)  0.000000  
        – Variável igual a 1 se o rácio da dívida da empresa i é maior do que a mediana de todas as empresas da amostra e 0 caso 
contrário. 
        - Variável igual a 1 se a compensação dos gestores, em valor absoluto, da empresa i é maior do que a mediana de todas as 
empresas da amostra e 0 caso contrário. 

 

Comparativamente aos resultados anteriormente apresentados (modelo 

(1)), o coeficiente                   é agora positivo, e o coeficiente 

negativo da                             passa a ser estatisticamente 

significativo. 

Estes resultados sugerem que as reversões de perdas por imparidade 

não contribuem para um aumento dos resultados, mas as empresas que 

reconhecem perdas por imparidade em anos anteriores, posteriormente 

tendem a reverter essas perdas para evitar quebras nos resultados. 

Ao contrário do esperado e apresentado por Duh Lee e Lin (2009), o 

coeficiente da interacção dos termos                                     

é positivo. Este resultado sugere que a dívida não está relacionada com o 

montante revertido das perdas por imparidade e consequentemente com uma 

manipulação de resultados. O coeficiente         é negativo, mas não é 

estatisticamente significativo. 

As restantes variáveis de controlo,            ,                  e       

apresentam coeficientes negativos embora não estatisticamente significativos. 

Comparativamente com o modelo anterior, o    é de 77%, cerca de 12 

pontos percentuais superior. Tal como nos resultados do modelo anterior, estes 

resultados também indicam que, individualmente, os regressores        , 

           ,                 e       não são estatisticamente significativos, mas 

que no seu conjunto são significativos. 
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Em resumo, os resultados obtidos no modelo 2 não permitem aceitar H2, 

isto é, a dívida das empresas não contribuiu para o aumento das reversões de 

perdas por imparidade anteriormente reconhecidas e consequentemente, de 

uma gestão de resultados. 

 

O quadro 6 apresenta a matriz de correlação das variáveis. 

 

Quadro 6 – Correlação de Variáveis  

 

No geral, os valores são baixos, variando em termos absolutos de -

0.311877 a 0.581210. As variáveis mais correlacionadas são a        com a 

      (0.581210) e menos relacionadas são          com a            

       (0.002051). 

 

5. Conclusão 

 

O objectivo das demonstrações financeiras é fornecer informações sobre 

a posição financeira, o desempenho, e a alteração na posição financeira de 

uma entidade, que é útil para uma vasta gama de utentes na tomada de 

decisões económicas.  

A utilização do justo valor em detrimento do custo histórico tem 

suscitado inúmeras discussões quanto ao impacto que a sua adopção tem na 

qualidade das demonstrações financeiras. O uso de perdas por imparidade e 

respectivas reversões reflecte uma previsão do valor real dos activos, a fim de 

apresentar uma imagem mais apropriada da realidade, e pode ser utilizado na 

gestão de resultados. 

O objectivo deste estudo foi estudar a relação entre as reversões de 

perdas por imparidade e a gestão de resultados. Foi igualmente analisada a 

       
          

        
        

                   
          

                      

      1.000000       

                  -0.175332 1.000000      

        0.328127 0.002051 1.000000     

                             -0.311877 0.550302 -0.124160 1.000000    

       -0.115796 -0.049738 -0.022449 0.141674 1.000000   

         -0.108972 -0.106362 -0.285524 0.022734 0.048034 1.000000  

      0.581210 0.336038 0.017858 0.095222 -0.018252 0.016425 1.000000 
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relação entre as reversões de perdas por imparidade e o nível de 

endividamento das empresas. 

Os resultados obtidos sugerem que as reversões das perdas por 

imparidade contribuíram para um aumento dos resultados da empresa e que 

quanto maior for a perda por imparidade anteriormente reconhecida, maior é a 

sua reversão contabilizada. Não foi, no entanto, encontrada evidência 

estatística de uma relação positiva entre as reversões de perdas por 

imparidade e o nível de endividamento. 

Alguns estudos já foram desenvolvidos em Portugal sobre a aplicação 

da gestão de resultados, no entanto, ainda nada foi investigado sobre a 

influência que as reversões de perdas por imparidade possa ter nos resultados. 

Por esse motivo, decidi elaborar este estudo para complementar as 

investigações elaborados sobre a gestão de resultados. 

Este estudo tem como principal limitação a dimensão da amostra. 

Também, ao longo deste estudo deparei-me com algumas dificuldades na 

obtenção dos dados relativamente à conta perdas por imparidade e as suas 

reversões, uma vez que nos relatórios e contas os valores não estavam bem 

explícitos. Assim, o estudo não teve a profundidade desejada devido à falta de 

clareza e de divulgação da informação.  

Como estudos futuros, poderão ser incorporados nos modelos usados 

outras variáveis independentes como variáveis de controlo, nomeadamente, 

variáveis que tenham em atenção a auditoria da empresa e o sistema fiscal 

aplicado. 

A análise também pode ser alargada a outras rubricas contabilísticas, 

cuja contabilização exija estimativas e juízos de valor, permitindo desta forma a 

gestão de resultados. 

Por fim, a análise pode ser alargada a outros países, em vez de um 

único país, como é o caso deste estudo e do estudo efectuado por Duh, Lee e 

Lin (2009). 
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